
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

 

Số:         /UBND-NV 

V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 

02/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Thạch Thành,  ngày       tháng 5 năm 2020 

  
Kính gửi: 

       - Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

           - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

       

UBND huyện nhận được Công văn số 846/SNV-TCBC ngày 16/4/2021 

của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN 

ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí 

phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban UBND huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và triển khai thực hiện. 

(Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ khoa học 

và Công nghệ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và 

Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn). 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phản ánh bằng văn bản, gửi về 

phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hào 
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